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Dank jullie wel! 

Even terugblikken op een bijzonder 2020, waarin wij 

Met elkaar flexibel waren en er een fijn jaar van maakten.  

We blikken nog even terug, om stil te staan en te reflecteren. 

En bovenal bedanken wij onze opdrachtgevers, deelnemers, docenten, inleiders, 
samenwerkingspartners en leveranciers, die dit allemaal voor ons mogelijk maakten. 

Dank jullie wel! 

Hartelijke groet, 

Monica Swalef 

Swalef Adviespraktijk  

19 opdrachtgevers geadviseerd, waaronder: 6 werkgevers, 5 

pensioenfondsbesturen, 3 verantwoordingsorganen, 2 ondernemingsraden, 2 verzekeraars 
en 1 toezichthouder 

Met afwisselende opdrachten zoals het adviseren van: 
• Het bestuur van een ondernemingspensioenfonds met betrekking tot een transitie 

en toekomstonderzoek 
• Een verantwoordingsorgaan in verband met de transitie naar een Algemeen 

pensioenfonds 
• Een verantwoordingsorgaan in verband met de transitie naar een verzekeraar  
• Een verantwoordingsorgaan in verband met het toekomstonderzoek van het 

pensioenfonds 
• Het bestuur van een bedrijfstakpensioenfonds voor het ondersteunen bij een 

governance vraagstuk  
• Een toezichthouder betreffende het opstellen van wetgeving 
• Het bestuur van een bedrijfstakpensioenfonds in verband met een 

geschiktheidsonderzoek   
• Een bestuurder van een pensioenfonds o.g.v. artikel 105 lid 3 Pensioenwet met 

betrekking tot een collectieve waardeoverdracht 
• Een werkgever voor het doen van onderzoek betreffende het Pensioenakkoord 
• Twee ondernemingspensioenfondsen in verband met hun Pensioencommunicatie 
• Een verzekeraar in verband met juridische documenten 

Benieuwd naar de ervaring van onze klanten? Bekijk hier dan onze referenties. Benieuwd 
naar wat wij nog meer kunnen? Bekijk hier onze specialisaties.  
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Swalef Academie  

1.091 deelnemers dank jullie wel!

9,1 als waardering van deelnemers voor onze opleidingen 

Benieuwd naar de ervaring van de deelnemers? Bekijk hier dan onze referenties.  

1 seminar over pensioencommunicatie met 45 pensioencommunicatiespecialisten 

verzorgd kort nadat de evaluatie over de Wet Pensioencommunicatie waar we aan 
meewerkten naar de Tweede Kamer werd gezonden, waarbij Kristine Noordergraaf als 
dagvoorzitter fungeerde 

7 webinars verzorgd, over invaren, vermogensbeheer in tijden van crisis, 

communiceren in tijden van crisis, besturen in tijden van crisis, Teams in tijden van crisis, 
cybercrime en het pensioenakkoord 

95 dagdelen aan opleidingen besteed (zowel online als offline), waarvan 19 

dagdelen incompany. Voor het geven van Geaccrediteerde Registeropleidingen niveau A en 
B, de Basispensioenopleiding, de Leergangen Risicomanagement en Vermogensbeheer en 
de Masterclasses Uitvoeringskosten, Fiscale Actualiteiten, Oordeelvorming, Fiscale 
aspecten van het Pensioenakkoord, Pensioenactualiteiten en Pensioenakkoord, bedanken 
wij  

24 docenten en inleiders: Myrthe Oosterhout, Frank Verschuren, 

Remco Dijkstra, Martijn Vos, Marc Vijver, Kornelis Wetsema, Frank de Klerk, Sandra 
Smits, Pascal Hogenboom, Gijsbert de Heer, Gisella van Vollenhoven, Alexander Filius, Eric 
Veldpaus, Ben Schuurman, Léon Zijlmans, Ronald Doornbos, Chantal de Groot, Erik 
Lutjens, Hans van Meerten, Guurtje Wolters, Hedwig Peters, Jiri Skala, Tim Kamphorst en 
Monica Swalef

Kennis delen 

Onze kennis delen we graag en regelmatig op de volgende manieren. 

Website onze website wordt actueel bijgehouden en is geheel vernieuwd 

1.580 abonnees op onze nieuwsdienst, de Pensioenweek in Beeld
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Publicaties  

7 blogs op de website gepubliceerd, door: Ben Schuurman, Martijn Vos, Sandra 

Smits, Eric Veldpaus, Gisella van Vollenhoven-Eikelenboom, Pascal Hogenboom, Tom 
Middendorp en Monica Swalef.

9artikelen in vakbladen verzorgd over onder andere: 

• Communicatie, voor de Beursbengel (deel I en deel II) en Pensioen, Bestuur en 
Management

• De opdrachtaanvaarding in het nieuwe pensioenstelsel, voor Pensioen Magazine 
(editie januari 2021) 

• Mobiliteit in pensioenen, voor De Actuaris
• De gewijzigde Beleidsregel geschiktheid 2012, voor Tijdschrift voor 

Pensioenvraagstukken
• Governance, voor Pensioen Magazine en Goed Bestuur & Toezicht (deel I en deel 

II) 

18 nieuwsberichten gepubliceerd, onder andere over 

• Het pensioenakkoord, in januari en in juli
• De Evaluatie Wet Pensioencommunicatie
• De NOW-regeling
• De coronacrisis en pensioenopbouw
• Nederland voor Europees Hof voor belasten internationale individuele 

waardeoverdracht
• Prinsjesdag
• Besluiten in noodsituaties
• Klik hier voor alle nieuwsberichten

Swalef netwerk 

Samenwerkingen voortzetting van onze samenwerkingen met onder 

andere: advocaten, communicatiespecialisten, actuarissen en andere juristen  

1 PEPP Kenniscentrum opgericht. Meer informatie tref je hier over 

ons PEPP Kenniscentrum 

1 handboek uitgebracht, met ‘Best practices & Lessons learned in Corona 

crisistijd’

5 webpagina’s gelanceerd, over Corona & Pensioen, het Pensioenakkoord, 

Europa en Pensioen, Pensioencommunicatie en een Filmpagina
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23 inspiratievideo’s gepubliceerd via onze Filmpagina met 

toonaangevende bestuurders, specialisten en ook DNB, namelijk: José Suarez Menendez, 
Pascal Hogenboom, Sandra Smits, Toine van der Stee, Willem Reijn, Emanuel Geurts, 
Guus Wouters, Tim Kamphorst, Pieter Verhoog, Gül Poslu, Marco Zannoni, Norma van den 
Berg, Leen Paape, Peter Borgdorff, Lenneke Roodenburg, Gisella van Vollenhoven, Janko 
Gorter en Hans de Boer en Bob de Wit en Michael van Everdingen

Dagvoorzitter Monica was in september 2020 dagvoorzitter bij het online Aon 

Pensioencongres over het Pensioenakkoord en inleider bij het online jubileum seminar van 
de Vereniging van Pensioenjuristen 

Swalef veranderde in ‘’het netwerk” 


